
Regulamin Gminnego Konkursu Ortograficznego 

Skoczowskie Dyktando 2018 

„DIAMENTOWA ÓSEMKA” 

dla uczniów klas IV-VI SP i klas VII, VIII SP oraz III gimnazjum 

 

1. Organizatorem dyktanda jest Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Bądźmy Razem i  Szkoła 

Podstawowa nr  8 im. K. Bochenek w Skoczowie.  

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów w ramach konkursu 

dotacyjnego na rok 2018. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Skoczów. 

3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie sześć osób: 

- trzy osoby z poziomu klas IV, V, VI SP oraz 

- trzy osoby z poziomu klas VII SP, VIII SP, III gimnazjum 

4. Dyktando odbędzie się dnia 9 października 2018 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej      

nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie (ul. G. Morcinka 20). 

5. Warunkiem uczestnictwa w Skoczowskim Dyktandzie jest wypełnienie karty zgłoszenia. Karta 

wraz z Regulaminem dostępna jest na stronie internetowej https://sp8skoczow.edupage.org/ 

oraz w sekretariacie szkoły. 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 5 października 2018 r.  

7. Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 

Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 

zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016  r., poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) „RODO”. 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców konkursu, w celach 

związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji konkursu, 

wydania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe 

przysługują prawa dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia danych i 

zaprzestania ich przetwarzania. Dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie wyrażonej przez 

uczestnika (zwycięzcę)zgody zawartej w treści Klauzuli Zgody, której wzór określa Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, w zakresie i na zasadach w nich wskazanych. 

8. Uczniowie będą rywalizować w dwóch kategoriach: klasy IV, V, VI SP oraz klasy VII SP, VIII SP   

i III gimnazjum. 

9. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatora. 

10. Tekst dyktanda jest chroniony tajemnicą do momentu jego rozpoczęcia. 

https://sp8skoczow.edupage.org/


11. Potwierdzenie obecności na konkursie rozpocznie się o godz. 8.45 w sali nr 38 i 39. Wszyscy 

uczestnicy rozpoczną pisanie dyktanda jednocześnie. 

12. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się 

z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń 

elektronicznych oraz słowników itp. 

13. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać literami  drukowanymi. 

14. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

15. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków 

interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy 

nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie wersji poprawnej. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami pracy 

z taką samą liczbą błędów. Ewentualna dogrywka odbędzie się 11 października 2018 r.  

O godzinie i miejscu dogrywki zainteresowane osoby powiadomione zostaną telefonicznie. 

17. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.  

18. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się dnia 12 października 2018 r. 

w Szkole Podstawowej nr 8 im. K. Bochenekw Skoczowie podczas uroczystej akademii. 

19. Przy sprawdzaniu prac będą stosowane zasady zawarte w „Nowym słowniku ortograficznym 

PWN” pod redakcją prof. Edwarda Polańskiego. 

20. Wgląd do wszystkich prac ma wyłącznie komisja sprawdzająca. Do publicznej wiadomości 

będą podane tylko imiona i nazwiska zwycięzców. 

21. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym. Wgląd ten przysługuje 

wyłącznie nauczycielom przygotowującym ucznia do konkursu. Prace pozostają własnością 

organizatorów.  

22. Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie długopisu i legitymacji szkolnej. 

23. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału        

w konkursie. 

 


